ขิง: ชื่อทางวิทยาศาสตร
Zingiber officinale

ขิงเหมาะกับการถูกจัดใหเปนหนึ่งในสุดยอดอาหารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งขิงมีหลากหลายพันธุ หลากหลาย
ชนิด และทางบริษัทของเราโฟกัสไปที่พันธุพื้นบานโบราณชนิดที่หายาก ซึ่งจะพบไดในปาทางตอนเหนือของ
ประเทศไทย โดยขิงชนิดนี้ถึงจะมีขนาดเล็ก แตกลิ่นและรสชาติก็แรงไมแพกนั ขอแตกตางระหวางขิงชนิดนีก้ บั ขิง
ชนิดทั่วไปที่ถูกเพาะปลูกเพื่อผลผลิตจํานวนมาก (เพื่อกําไรที่มากกวา) ก็ชดั เจนอยูแลว ผลการวิเคราะหจากหอง
แลปแสดงใหเห็นถึงขอไดเปรียบของขิงพืน้ บานดั้งเดิมชนิดนี้ในเชิงของขอมูล ขิง Kin Kaeng ที่ปลูกในปาไดรับ
การรับรองโดย ACT ซึ่งขิงชนิดนี้เปนชนิดที่ชาวเขาใชรบั ประทานและขายในตลาดทองถิ่น ในตลาดทัว่ ไปและ
ตลาดสงออกมีขิงชนิดทัว่ ไป – ซึ่งก็ดีอยู แตยังไมดีที่สุด
เทคโนโลยีการถนอมเซลลของเรา (CPT) คือ การดําเนินการโดยกระบวนการแชแข็งแหงแบบพรีเมี่ยม ชวยถนอม
คุณสมบัติตาง ๆ ของขิงชนิดนี้ เพื่อใหใกลเคียงกับขิงทีข่ ึ้นเองตามธรรมชาติมากที่สุด วิธกี ารตากแหงตามแบบ
ดั้งเดิมทีย่ ังคงใชอยูทุกวันนี้ คือ การตมหรือการนึ่งรากใหออนเพื่อเตรียมในการตากแหง การใชความรอนมาก
เกินไปจะปรับเปลี่ยนโครงสรางเอนไซม และทําลายวิตามินที่ไมสามารถทนความรอนได อีกทั้งยังระเหยน้ํามันที่
สําคัญ ๆ และลดคุณคาของสวนประกอบที่สําคัญตาง ๆ การที่จะเรียกสิ่งนีว้ า “สุดยอดอาหาร” หลังจากที่มันไดผาน
กระบวนการตาง ๆ แลว (ในขณะที่มันเติบโตในธรรมชาติ) ในลักษณะนี้ถือเปนการเลียนแบบ ซึ่งกระบวนการของ
CPT ไมใหผงขิงของเราสัมผัสกับความรอนเลยในระหวางกระบวนการอบแหง
เดิม ขิงถูกใชเพื่อชวยในการยอยอาหาร บรรเทาอาการคลืน่ ไส และชวยตอสูกับโรคไขหวัด และ โรคหวัดธรรมดา
Gingerol คือ น้ํามันธรรมชาติและสารประกอบที่ออกฤทธิท์ างชีวภาพที่มีสารตานอนุมูลอิสระ และคุณสมบัติในการ
ยับยั้งการอักเสบ ขิงมีประวัติอันยาวนานในการใชรกั ษาอาการเมาทะเล อาการคลื่นไส และสามารถชวยในการ
บรรเทาอาการแพทองอยางมีประสิทธิภาพ

ขิงสามารถลดอาการเจ็บปวดกลามเนื้อจากการออกกําลังกายได จากคุณสมบัตใิ นการยับยั้งการอักเสบของมัน อีก
ทั้งยังชวยในเรื่องของอาการขอแข็งอันเนื่องมาจากโรคขอกะดูกอักเสบ
คุณสมบัติในการรักษาโรคเบาหวานของขิงถูกบันทึกไวในป ค.ศ. 2015 จากการศึกษาของผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด 41 คน ดวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไดผลสรุปวา การใชผงขิง 2 กรัมสามารถชวยลดน้ําตาลในเลือดไดถึง
12% และในอีกการศึกษาหนึ่ง พบวาในผลระยะยาวปริมาณน้ําตาลในเลือดลดลงถึง 10% ในระยะเวลา 12 สัปดาห
นอกจากนี้ ขิงยังสามารถชวยในเรื่องการยอยอาหาร ซึ่งสามารถลดอาการอาหารไมยอยเรื้อรังได และยังชวยบรรเทา
อาการปวดประจําเดือนของสตรีไดเปนอยางดี วิธีดั้งเดิมนีม้ ีการอางอิงมาจากการทดลองกับผูหญิงจํานวน 150 คน
โดยการบริโภค ผงขิง 1 กรัม ในชวง 3 วันแรกของการมีประจําเดือน ซึ่งผลที่ไดคือ ผงขิงสามารถชวยลดอาการปวด
ทองประจําเดือนไดดีพอๆ กับยาที่ใชกันทัว่ ไป
ในการศึกษาทางคลินิก ระยะเวลา 45 วัน โดยใชคนที่มีปริมาณของคลอเลสเตอโรล LDL สูง จํานวน 85 คน โดยใช
ผงขิงปริมาณ 3 กรัม เปนประจําทุกวันจะสามารถลดปริมาณคลอเลสเตอโรล ซึ่งการศึกษาจากสัตวก็เปนอีกหนึ่ง
การศึกษาที่สนับสนุนการทดลองในครั้งนี้ และสวนที่สําคัญคือ ผลการศึกษาชีใ้ หเห็นวาขิงสามารถลดปริมาณคลอ
เลสเตอโรล LDL ได พอๆกับ ระดับไขมันในเลือดซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับสุขภาพของหัวใจ อีกทั้งยังสามารถลด
ปริมาณของออกซิไดซไลโปโปรตีน ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอโรคหัวใจไดอีกดวย
ยิ่งมีอายุมากขึ้น ผูค นก็เริ่มใหความสนใจกับสุขภาพดานการรับรู (สุขภาพสมอง) มากขึ้น ทั้งการอักเสบเรื้อรังและ
ภาวะออกซิเดทิฟสเตรสที่จะไปเรงกระบวนการชราและอาจจะกระตุนการเสื่อมสมรรถภาพของสมองลงดวย ซึ่ง
สารตานอนุมูลอิสระและสารประกอบทางชีวภาพอื่น ๆ ในขิงสามารถชวยยับยั้งอาการอักเสบภายในสมองได
สาร Gingerol สามารถชวยยับยั้งการติดเชื้อและแบคทีเรียที่เปนอันตรายตอสุขภาพได ซึ่งโรคเหงือกอักเสบและโรค
ปริทันต (การติดเชื้อในชองปาก) รวมถึงไวรัส RSV เปนที่รูกันวาเปนสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจ ก็ยัง
สามารถบรรเทาลงไดโดยการใชขิง
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําใหขิงติดอยูใ นอันดับตนๆ ของ 10 สุดยอดอาหาร โดยเฉพาะขิงชนิดพืน้ เมืองที่หายากที่ขนึ้ ตาม
ปาในภาคเหนือของประเทศไทยที่ผานกระบวนการ CPT เปนประโยชนอยางมากตอชีวติ ของคุณ
รูหรือไม ขิงสามารถตอสูก ับไมเกรนไดดีขนาดไหน
มาดูกันวาขิงสามารถตอสูกับกับไมเกรนไดอยางไร

สมุนไพรชนิดนี้สามารถเปนทางออกสําหรับไมเกรนไดเปน

อยางดี – อาจจะดีกวายาตัวท็อปสําหรับอาการปวดศีรษะนี้เลยก็ได

การรักษาไมเกรนดวยวิธีนี้ใชงาย และถูกกวายาตัวท็อปถึงหลายเทา อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมอีกดวย มาดูวา
มันคืออะไร แลวิธีใชของมันกันเถอะ
ถาคุณเคยตองทรมาณกับอาการปวดศีรษะไมเกรน คุณก็คงจะรูดีวามันไมใชอาการปวดศีรษะธรรมดา
อาการไมเกรนทําใหการใชชีวิตปกติเปนไปไดยากสําหรับผูคนกวาพันลานคนทั่วโลก และพวกเขาเสียเงินมากกวา
พันลานดอลลารในคารักษาพยาบาล
การรักษาจากธรรมชาติจะรักษาไดดีพอ ๆ กับยา โดยมีผลขางเคียงที่นอ ยกวาไดหรือไม?
Michael Greger ประธานบริหารของ Nutritionfacts.org ไดพูดที่การประชุมการปฏิวัติอาหารวา ขิงเปนตัวเลือกที่ดี
มากตัวหนึ่งสําหรับการรักษาผูปวยไมเกรน
การศึกษาเกีย่ วกับการเปรียบเทียบขิงกับยา Imitrex สําหรับการรักษาไมเกรน
การทดลองแบบอําพราง และสุมผูเขารวมกวา 100 คน ไดมีการเปรียบเทียบระหวางขิงและซูมาทริปแทนหรือที่รูจกั
ในชื่อ Imitrex – หนึ่งในยาตัวท็อปสําหรับการรักษาไมเกรน
นักวิจัยทดลองใช ผงขิงปริมาณ 1/8 ของชอนชา (250 มล.) และ ปริมาณมาตรฐานของตัวยา ซึ่งผลลัพธที่ออกมา
ชี้ใหเห็นวาทั้งคูเห็นผลเร็วพอๆ กัน
ผูเขารวมทดลองสวนใหญเริ่มดวยอาการปวดศีรษะไมเกรนจากปานกลางถึงรุนแรง และหลังจากการใชยาหรือผง
ขิง อาการของพวกเขาเบาลงหรือไมเหลืออาการเลย ผูปวยไมเกรนรายงานถึงความพึงพอใจในการใชทั้งยาและขิง
ในการทดลองครั้งนี้
แตการรักษาดวยขิงนั้น มีผลขางเคียงนอยกวามากเมื่อเทียบกับการใชยาซูมาทริปแทนที่มีผลขางเคียงเชน อาการ
วิงเวียนศีรษะ งวงซึม และจุกเสียดทอง สวนผลขางเคียงเดียวของขิงคืออาการทองเสีย ซึ่งเพียงหนึ่งใน 25 คนเทานั้น
ที่มีอาการนี้
วิธีใชขงิ รักษาไมเกรน
เมื่อเริ่มมีอาการไมเกรน ทาน 1 หรือ 2 แคปซูลขิง ตามดวยน้ําเล็กนอย และรอดูวาอาการดีขนึ้ หรือไมภายในครึ่ง
ชั่วโมงหลังจากรับประทานแคปซูลขิง
อยางที่ ดร. เกร็กเกอร กลาว

“ขิงไมเพียงแคมรี าคาถูกกวายาตัวท็อปหลายเทา แตมันยังชวยใหคุณไมตองตกเปนเหยื่อของโรคหัวใจวาย หรือ
เสียชีวิตหลังจากการรับประทานยาพวกนั้นอีกดวย”
จาก Ocean Robbins CEO ของ เครือขายปฏิวัติอาหาร:
หากคุณตองการแนวทางการรักษาอาการอักเสบจากขิง นีอ่ าจเปนแหลงขอมูลที่คุณควรจะรู ก็คือ การนําขิงและ
ขมิ้นชันบวกกับพริกไทยดํามาผสมกัน (ซึ่งนีจ่ ะชวยกระตุน การออกฤทธิ์สูงถึง 185 เทา)
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